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Open Source Software 
een nieuw softwaremodel

1. Inleiding

Het fenomeen Open Source Software (OSS) komt de laatste jaren meer en meer in de media.
Het gebruik ervan als alternatief voor de grote monopolies van onder meer Microsoft wordt
op alle politieke niveaus sterk overwogen. Vooral de aspecten van de kostprijs en de
openheid van de software worden hierbij sterk in de verf gezet. 

OSS of vrije software is reeds een vaste waarde in de IT-infrastructuur en dan vooral op
servers. Gekende voorbeelden zijn hier het besturingssysteem Linux en de Apache-
webserver. Grote softwareontwikkelingen maken ook gebruik van OSS-tools en
bibliotheken, van applicatieservers tot middleware. Maar ook op het bureaublad van de
gewone gebruiker begint vrije software de kop op te steken. Nemen we maar het gratis
Microsoft Office-alternatief, OpenOffice.

In hetgeen volgt zullen een aantal aspecten van OSS besproken worden. Vooreerst een
situering en een kort overzicht van de mogelijke licenties die van toepassing zijn.
Vervolgens volgt een overzicht van verschillende softwaredomeinen waarin OSS actief is
met een vermelding van een beperkt aantal pakketten. Deze lijst is uiteraard verre van
compleet, het domein overspant immers alle vormen van software. Bij het gebruik van OSS
kan men bepaalde voor- en nadelen onderscheiden. Deze worden besproken in paragraaf 4. 

Binnen de overheid wordt het gebruik van OSS sterk overwogen. Een aantal aspecten
worden bekeken in paragraaf 5, gevolgd door een besluit. 

2. Situering en historiek

Om het begrip open source beter te begrijpen, volgt er een korte bespreking van de
kernelementen, de historiek en de verbonden licentiemodellen.

2.1. Wat is Open Source Software?
Open Source Software is geen specifiek type software, net zoals commerciële software er
geen is. Voor vele soorten software (besturingssystemen, softwareontwikkelingen,
productiviteit, systeemadministratie, ...) bestaan er zowel OSS als commerciële pakketten.
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Een eenduidige definitie van Open Source Software (OSS) is er niet.  Soms spreekt men van
vrije software of “libre software” (FLOSS: Free-Libre OSS). Er zijn wel een aantal criteria
waaraan OSS meestal voldoet. De Open Source Definition (OSD) [3] is zo een algemene
definitie welke werd opgesteld door het OSI (Open Source Initiative). Deze bevat een aantal
elementen waaraan een pakket moet voldoen. De belangrijkste criteria zijn:

� beschikbare broncode

Het belangrijkste aspect aan OSS is het 'open source'-karakter, namelijk de vrije
beschikbaarheid van de programma- of broncode1. Dit in tegenstelling tot 'closed
source', software waarvan de broncode niet vrij beschikbaar is.

� vrije (her)verspreiding

De software mag vrij verspreid worden.

� mogelijkheid tot het maken van afgeleide software

De broncode mag als basis dienen voor afgeleide software. Het licentiemodel van
deze afgeleide software kan afhankelijk zijn van de licentie van de broncode (zie
hiervoor paragraaf 2.3). 

We kunnen ook een onderscheid maken op basis van de kostprijs van de software:
commerciële en niet-commerciële software. De aankoop van het OSS-pakket is in de meeste
gevallen gratis, maar dit is geen vereiste. Sommige softwarepakketten zijn onder
verschillende licentievormen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een gratis en betalende
licentie. De term vrije software slaat dus vooral op het vrij zijn van de code en niet op de
kostprijs.

De termen freeware en shareware omvatten geen OSS. Meestal gaat het hier over gratis of
tijdelijk gratis software waarvan de broncode niet ter beschikking wordt gesteld.

Microsoft spreekt op zijn beurt van Shared Source. Onder welbepaalde voorwaarden kan
een klant van Microsoft inzagerecht krijgen in een specifiek deel van de broncode. Let wel
dat het hierbij vooral over inzagerecht gaat. In zeer specifieke gevallen is een wijziging in
de broncode mogelijk. Deze wijzigingen mogen echter niet publiek worden gemaakt.
Ondanks eerdere tegenstand tegen het idee van OSS, begint Microsoft nu ook zelf met OSS-
achtige initiatieven. Microsoft heeft recent de broncode van een tool (WiX) vrijgegeven [4]
en laten opnemen bij sourceforge.net. 

Er bestaat ook verwarring omtrent het platform waarop OSS beschikbaar is. OSS-software
is geen synoniem voor “software voor Linux”. Er is veel vrije software beschikbaar voor het
Windows-platform, nemen we maar het voorbeeld van OpenOffice.

2.2. Historiek
Tussen 1960 en 1980 werd er in de computerindustrie vooral geld verdiend met de verkoop
van computerhardware. Voor elk type hardware was er een verschillend besturingssysteem
(OS). Het Unix-besturingssysteem dat in '69 ontwikkeld werd in de AT&T-laboratoria, was
echter geschikt voor meerdere hardwareplatforms. Het gebruik van Unix in academische
instellingen was onderworpen aan een relatief kleine licentiekost. Dit had als gevolg dat
Unix de basis vormde voor veel ontwikkelingen, waaronder het ontstaan van het Internet.
De broncode van veel softwareontwikkelingen werd met behulp van het Internet gedeeld
tussen de verschillende ontwikkelaars over de grenzen heen.

                                                     
1 De meeste software wordt geschreven in een hogere programmeertaal (C, Java, ...). Deze talen worden door een
zogenaamde compiler omgezet in binaire code. Via deze binaire code kan het gedrag van het pakket achteraf
moeilijk gewijzigd worden.
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Begin de jaren '80 werd Unix closed source en begon de opsplitsing (forking) in de
verschillende Unix-varianten (Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, DEC Digital Unix). Richard
Stallman startte het GNU-project (Gnu's Not Unix [5]) om een gratis alternatief te bieden
voor Unix. De hiermee verbonden  GNU General Public License (GPL) is de bekendste
OSS-licentievorm. Alhoewel het GNU-project geen volledig besturingssysteem is
geworden, bestaan er vele GNU-programma's die nog steeds enorm populair zijn.

Rond 1990 en later startten er een hele reeks OSS-projecten, sterk geholpen door het bestaan
van het Internet en het World Wide Web (WWW). Het intussen bekendste project, het
Linux-besturingssysteem, zag in '91 het daglicht. Linus Torvalds, een student, had een begin
van een eigen Unix-achtige variant geschreven. De broncode postte hij in een nieuwsgroep
op het Internet met de boodschap dat iedereen kon meewerken aan de verdere uitbouw.
Intussen is Linux uitgegroeid tot een volwassen besturingssysteem. In zekere zin bezorgde
Linux het GNU-project een besturingssysteem, zodat het nu een volledig gratis Unix-
alternatief vormt.

Het Internet was en is nog steeds de faciliterende factor voor massa's OSS-projecten. Elk
project heeft wel één of meerdere websites, mailinglijsten, nieuwsgroepen,... Dit is redelijk
typisch aan het hele OSS-gebeuren. Rondom het project ontstaat er een community die het
hele project draagt. Het belang van deze gemeenschap kan moeilijk onderschat worden. De
organisatie binnen een community is sterk verschillend van pakket tot pakket. Soms gaat het
slechts over een losse gemeenschap van een paar programmeurs, in andere projecten heerst
er een sterke hiërarchische structuur zoals bij Linux bijvoorbeeld het geval is.

Websites zoals Sourceforge.net bieden een infrastructuur voor startende projecten, met alle
mogelijkheden om het project gestructureerd te kunnen aanpakken. Momenteel zijn er zo
een 76000 lopende projecten op Sourceforge, al zijn het natuurlijk niet allemaal actieve
projecten.

Verschillende OSS-projecten trokken de aandacht van een aantal belangrijke marktspelers,
zoals bijvoorbeeld IBM. Deze ondersteunen nu verschillende projecten en werken zelfs mee
aan de uitbouw ervan. Dit komt het desbetreffende OSS-pakket ten goede. Het
meewerkende bedrijf wordt er ook zelf beter van aangezien het kan gebruikmaken van een
brede basis aan ontwikkelaars. Het valt bijvoorbeeld wel op dat Oracle een voorstander is
van een OSS-besturingssysteem maar niet van een OSS-database.

Het ontwikkelmodel van vrije software vormt momenteel een gegeerd studieobject. Men
gaat hierbij dan vooral na hoe een succesvolle community is georganiseerd, de snelheid
waarmee code wordt geproduceerd, het aantal fouten in de code, ... 

Het idee van vrije software lijkt in sterk contrast te zijn met de harde zakenwereld. Velen
denken dat het op termijn een onhoudbaar model is. Ergens moet er toch voor betaald
worden. Toch lijkt het dienstenmodel waarbij het OSS-project zelf of derde partijen
inkomsten genereren uit ondersteuning bij de implementatie en het onderhoud, een geldig
model te zijn om een project levensvatbaar te houden.

2.3. Licenties
Softwarepakketten zijn steeds onderhevig aan een bepaalde licentie. Deze licentie legt de
voorwaarden voor het gebruik van dit pakket op. Als men over OSS spreekt, dan wordt
meestal software bedoeld met de GPL-licentie. Er zijn evenwel een aantal afgeleiden die
meer bruikbaar zijn in een commerciële context. Net zoals bij commerciële software moet er
bij OSS nagegaan worden of de licentievoorwaarden compatibel zijn met het beoogde
gebruik.

Alle besproken licenties voldoen aan de reeds vermelde Open Source Definition. Tabel 1
geeft een overzicht van de eigenschappen van een aantal OSS-licenties. Ter vergelijking
werden de termen shareware en freeware ook toegevoegd.

Hierna volgt een korte bespreking van de verschillende licenties.
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GNU Public License (GPL)
Software onder de GPL mag vrij gewijzigd en verspreid worden. De licentie is echter het
meest gekend omwille van het 'virale' karakter van de licentie. De GPL bevat een
voorwaarde die stelt dat software die GPL-gelicentieerde code gebruikt (een stuk broncode
of een softwarebibliotheek), ook moet uitgebracht worden onder de GPL. Dit wordt ook wel
copyleft genoemd, in tegenstelling tot copyright. Dit heeft als gevolg dat een bedrijf dat een
blok code met GPL-licentie opneemt in zijn eigen software, deze software ook moet
vrijgeven onder de GPL. In een commerciële context is dit meestal ondenkbaar. 

Merk hierbij op dat het gebruik van een GPL-softwarebibliotheek onderhevig is aan
hetzelfde gedrag.

GNU Lesser Public License (LGPL)
Dit is een variant van de GPL die toelaat om OSS-bibliotheken te gebruiken, zonder dat
hierbij de code van het softwarepakket dient te worden vrijgegeven. Indien er echter
broncode gebruikt wordt, dan is het resulterend programma ook onderhevig aan de LGPL-
licentie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de GNU C-bibliotheken.

Mozilla Public License (MPL), IBM Public License, Sun Public
License

De MPL was de oorspronkelijke licentie van de broncode van de Netscape-webbrowser toen
die werd vrijgegeven. Al deze licenties zijn gelijkaardig aan de LGPL.
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Tabel 1 Licentietypes
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BSD en MIT-licentie
Deze licentievorm biedt veel vrijheid wat de bruikbaarheid van de code betreft. Het product
zelf mag commercieel gebruikt worden en afgeleiden hoeven niet onder dezelfde licentie te
vallen. Het pakket mag zowel als broncode of als binaire vorm verspreid worden.
Onder de BSD-licentie mogen afgeleide producten de naam van de oorspronkelijke auteur
niet gebruiken als reclame.

Er bestaan uiteraard nog vele andere OSS-licentievormen. Een uitgebreide lijst met OSS-
licenties is beschikbaar op [6].
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3. Softwareoverzicht

In de volgende paragrafen wordt kort besproken welke OSS-pakketten beschikbaar zijn in
verschillende IT-domeinen. De besproken domeinen zijn besturingssystemen, netwerk- &
systeemadministratie, Internettechnologie, softwareontwikkeling, databases, productiviteits-
tools en bedrijfssoftware. Het is de bedoeling een breed overzicht te bieden zonder hiervoor
diep in detail te gaan. Uiteraard is de lijst van vermelde software niet exhaustief. [7] en [8]
zijn er gestructureerde lijsten beschikbaar met vele OSS-pakketten en hun
toepassingsgebied. Verdere informatie is ook beschikbaar op de websites van de
verschillende projecten.

3.1. Besturingssystemen
Alle computerhardware heeft een operating system of besturingssysteem nodig. Deze vormt
een laag tussen de fysieke hardware en de diensten die op deze machine draaien. Het
bekendste besturingssysteem is Microsoft Windows. In de OSS-wereld zijn er een aantal
besturingssystemen beschikbaar. 

Linux is het meest gekende OSS-besturingssysteem. Linux wordt vaak dé concurrent van
Microsoft Windows genoemd. Vooral op servers maakt Linux een steile opgang. Het is een
besturingssysteem dat in tegenstelling tot Windows een hele reeks hardware ondersteunt,
van normale pc's tot IBM zSeries-mainframes en zelfs voor mobiele toestellen als telefoons
en PDA's. 

Linux op zich bestaat uit een kernel of de kern van het besturingssysteem dat alle
systeemtaken voor zijn rekening neemt, en daarnaast zijn er een heleboel diensten die
bovenop deze systeemkern draaien. Vele systeemprogramma's op Linux zijn afkomstig van
het eerder gemelde GNU-project. Sedert zijn ontstaan in 1991 is Linux intussen een
volwassen en betrouwbaar besturingssysteem geworden.

Linux is beschikbaar in zogenaamde distributies. Dit is een bundeling van de Linux-kernel
met een hele reeks software. De meest gekende distributies zijn RedHat, Suse en Debian,
maar er zijn er vele honderden, sommige voor zeer gespecialiseerde doeleinden. Deze
distributies zijn soms gratis te downloaden (of te verkrijgen voor een zeer lage prijs om de
verdelingskosten te dekken) en sommige zijn betalend. Bij betalende distributies wordt er
vaak extra software en bijkomende service geleverd. Verschillende distributies kunnen van
elkaar afwijken wat betreft de organisatie van het complete Linux-systeem. Zo zijn er
verschillende configuratietools, andere systeemsoftware, ... Bij de ene distributie zit de
laatste nieuwe software, terwijl de andere distributeur minder risico's neemt en voor
betrouwbare software gaat, met een stabieler systeem tot gevolg. 

De grote softwarebedrijven zijn sterk geïnteresseerd in Linux, wat tot uiting komt in de
recente overname van Linux-distributeur Suse door Novell, de Sun Java Desktop die is
gebaseerd op Linux en de sterke support vanuit IBM. Veel softwarepakketten zijn intussen
ook beschikbaar op Linux. 

Voor desktopsystemen is de grafische gebruikersinterface een belangrijke keuze. Met
Windows heb je geen keuze, met Linux zijn er veel mogelijke grafische interfaces. De
bekendste zijn Gnome en KDE. Er zijn ook verschillende softwarepakketten die specifiek
voor deze omgevingen geschreven zijn. 

Linux is niet het enige OSS-besturingssysteem. Zo bestaat er ook BSD. BSD is net zoals
Linux een Unix-achtig systeem. Er zijn een aantal BSD-varianten met een verschillend doel:

� NetBSD: een stabiel, multiplatform (meer dan 43 hardwareplatformen ondersteund)
besturingssysteem gericht op onderzoeksomgevingen.

� FreeBSD: algemeen inzetbaar besturingssysteem.
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� OpenBSD: heeft de naam zeer veilig te zijn. Enkel de noodzakelijke netwerkdiensten
worden geactiveerd bij installatie en de broncode wordt ook zeer nauwkeurig
gescreend op mogelijke veiligheidsproblemen.

Een interessant detail is dat de laatste versie van het MacOSbesturingssysteem van Apple
gebaseerd is op BSD. De kern van MacOS X, Darwin genaamd, is dus een Unix-variant.

3.2. Netwerk- en systeemadministratie
OSS-software is in dit domein al het meest ingeburgerd, aangezien er hier in veel gevallen
gebruikgemaakt wordt van Unix-systemen. Naast een hele reeks beschikbare GNU-tools
zijn er veel OSS-projecten die specifiek gericht zijn op het beheer van netwerk- en
serversystemen, alsook die bepaalde specifieke diensten leveren op servers. 

Elke machine die aan een netwerk is verbonden, heeft een numeriek adres, het zogenaamde
IP-adres, dat is opgebouwd uit cijfers. De meeste machines hebben echter ook een naam. Zo
heeft bijvoorbeeld de Internetsite www.socialsecurity.be het numerieke adres
193.178.200.51. De koppeling tussen de naam en het adres gebeurt aan de hand van een
DNS-server. Het softwarepakket Bind zorgt voor deze koppeling. Op het gebied van
netwerksoftware is dit het bekendste OSS-pakket. Bind wordt meegeleverd met alle Unix-
systemen en staat in voor ongeveer 90 % van de DNS-[9]).

Voor het monitoren van informaticasystemen zijn er vele grote commerciële pakketten (IBM
Tivoli, CA Unicenter). Er bestaan ook OSS-tegenhangers die in veel gevallen voldoende
functionaliteit aanbieden, of aanpasbaar zijn voor eigen noden. Een aantal gekende zijn
OpenNMS, Nagios, Big Sister, ...

Netwerken worden beschermd aan de hand van firewalls die enkel het toegelaten
netwerkverkeer mogelijk maken. Veel firewalls hebben een OSS-besturingssysteem (BSD
of Linux) of bevatten vrije software. 

Op het gebied van systeemveiligheid is er een degelijk pakket (Nessus) dat toelaat om
systemen te scannen op eventuele veiligheidsproblemen.

Voor file- en printservers bestaat er ook een open source alternatief, nl. Samba. Dit pakket
verzorgt een implementatie van de Windows file- en printservices. Het laat toe Windows
shares aan te maken op bijv. Linux-machines zonder dat je hiervoor een Windows-server
nodig hebt. Het laat toe te besparen op Windows-serverlicenties. Een [10]) heeft aangetoond
dat de laatste versie van Samba sneller is dan Windows Server 2003 op het gebied van deze
diensten.

3.3. Internettechnologie
Het Internet bevat miljoenen websites die worden gehost op een webserver. De Apache-
webserver (Apache httpd) kan gerust één van de meest succesvolle OSS-projecten genoemd
worden. Hij is verantwoordelijk voor de hosting van ongeveer 67 % van de websites ([11]).
IIS (de Microsoft-webserver) neemt 21 % voor zijn rekening. Apache is beschikbaar voor
zowel Linux en andere Unix-achtigen, en Windows-omgevingen. Het pakket is zeer
modulair en wordt beschouwd als zeer stabiel, schaalbaar en veilig. De naam Apache staat
evenwel voor veel meer dan alleen een webserver. Onder de algemene Apache-noemer zijn
er een hele reeks Java-gebaseerde projecten. Meer hierover in het punt over
softwareontwikkeling.

Het bouwen van dynamische websites kan aan de hand van bepaalde web-scripttalen. PHP
is een zeer populaire open source scripttaal. In PHP zijn ook hele raamwerken geschreven
om webwinkels te maken, webportalen te bouwen, collaboratieve omgevingen op te zetten,
aan web content management te doen, ... Een ander alternatief is Zope dat gebaseerd is op
de taal Python. Meer hierover in de paragraaf over softwareontwikkeling.
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Een dag doorkomen zonder e-mail is voor velen ondenkbaar. Er zijn een aantal vrije
mailservers die verantwoordelijk zijn voor een groot stuk van het mailverkeer. De Sendmail-
mailserver zou ongeveer 40 % ([12]) marktaandeel voor zich nemen. Andere bekende
mailservers zijn Qmail, Exim en Postfix. Het beheer van mailinglijsten gebeurt met behulp
van een tool zoals Mailman. 

De populariteit van 'Instant Messaging' (IM) zoals ICQ, MSN en Sametime, is enorm
toegenomen. Jabber is een open source IM-server die momenteel furore maakt.

3.4. Softwareontwikkeling
Het schrijven van nieuwe software kan gebeuren in verschillende talen.  Om het
ontwikkelproces te vergemakkelijken, zijn er bepaalde ontwikkelomgevingen en heeft men
soms modules en bibliotheken voor uitgebreide functionaliteit. Op het gebied van open
source zijn er verschillende programmeertalen en ontwikkeltools beschikbaar.

De meest gekende OSS-programmeertalen zijn Perl en Python. Perl is een enorm
uitgewerkte scripttaal. Er bestaat een veelheid aan modules om bijkomende functionaliteit
toe te voegen zoals bijvoorbeeld databaseconnectiviteit. Perl is beschikbaar op verschillende
platforms (Windows, Linux, ...). Het heeft zijn populariteit te danken aan het beginnende
Internet en de bouw van dynamische websites. Deze sites  werden toen aan de hand van
CGI-scripts (Common Gateway Interface) gebouwd. De scripts waren vooral op Perl
gebaseerd.

Python is een krachtige object-georiënteerde en geïnterpreteerde programmeertaal. Deze
taal vormt de basis voor de Zope-webapplicatieserver. Zope wordt gebruikt voor heel wat
dynamische websites met hoge bezoekersaantallen. Bovenop Zope is er o.a. een content
management framework (Plone).

Het GNU-project is vooral gekend omwille van GCC (Gnu Compiler Collection). GCC
bevat onder andere een C-, C++-, Fortran- en zelfs een Java-compiler en een hele reeks
bibliotheken.

De Java-programmeertaal is geen open source, maar het ontwikkelproces kan steunen op
heel wat degelijke OSS-pakketten en bibliotheken. Het programmeren op zich wordt sterk
vereenvoudigd in een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). Voor Java bestaan er twee
grote IDE's, namelijk Eclipse (gesteund door IBM en basis voor WebSphere Studio
Application Developer) en NetBeans (gesteund door Sun en basis voor Sun ONE Studio).
Beide IDE's zijn evenwel niet beperkt tot Java, maar kunnen ook andere talen aan zoals
C/C++.

Deze IDE's zijn zeer rijk aan functionaliteit en kunnen in veel gevallen de dure
ontwikkelpakketten zoals JBuilder vervangen. Alleen programmeurs die zeer geavanceerde
functionaliteiten nodig hebben, zijn aangewezen op zo een commercieel pakket.

Onder de naam Apache zijn er een aantal subprojecten die zeer belangrijk zijn in de Java-
wereld: Tomcat (servlet- en jspcontainer), Ant (building tool), Junit (testing tool), Cocoon
(webontwikkelraamwerk), Struts (webontwikkelraamwerk), Jmeter (performantiemeting),
XML-verwerking met Xerces/Xalan/FOP, ...

Grote Java-toepassingen lopen meestal bovenop een J2EE-applicatieserver (Java 2
Enterprise Edition). Zo een applicatieserver biedt een aantal generieke diensten aan die niet
in elke toepassing opnieuw dienen ontwikkeld te worden. Er bestaan een aantal open source
alternatieven voor deze applicatieservers. Zo wil JBoss een volwaardig alternatief vormen
voor de commerciële applicatieservers (zoals BEA WebLogic, IBM WebSphere). Jonas
(Java Open Application Server) van ObjectWeb is een grote concurrent van Jboss aan het
worden, gezien de steun van Red Hat en Novell/Suse aan dit consortium. Binnen dit
consortium zijn er een hele reeks middleware-projecten ondergebracht. Onder de noemer
Geronimo is men binnen het Apache-project ook gestart met een volledige J2EE-
applicatieserver.
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Codebeheer kan gestuurd worden met behulp van versioneringstools. CVS is een bruikbaar
open source versioneringstool. 

Een interessant project voor Microsoft .NET-gebruikers is Mono. Dit project heeft als doel
een volledig open source .NET-raamwerk aan te bieden. Er bestaat onder andere reeds een
C#-compiler, een runtime-omgeving, ondersteuning voor ASP.NET, ... Voor de Apache-
webserver is er in dit kader een module (mod_mono) om ASP.NET-toepassingen te hosten.

3.5. Productiviteitstools
Het alledaags gebruik van vrije software is momenteel nog redelijk beperkt. Microsoft heeft
immers een enorm marktoverwicht op het gebied van kantoortoepassingen.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een volledige OSS-desktop (alleen maar
OSS-software) en de mogelijke hybride combinaties. Vele OSS-pakketten zijn beschikbaar
op verschillende besturingssystemen. Het is dus niet omdat er een keuze is gemaakt voor
een bepaald OSS-pakket dat daarom bijvoorbeeld Linux als onderliggend besturingssysteem
noodzakelijk is.

De bekendste OSS-tegenhanger van Microsoft Office is OpenOffice. OpenOffice is een
pakket met een gelijkaardige functionaliteit, nl. een tekstverwerker, rekenblad,
presentatietool, HTML-bewerker en tekentool. StarOffice (een product van de firma
StarDivision) werd in '99 gekocht door Sun Microsystems en werd in 2000 vrijgegeven als
open source. De verdere ontwikkelingen gebeurden van toen af onder de noemer
OpenOffice. Sun zelf brengt op dezelfde codebasis het pakket StarOffice uit. Dit pakket
bevat bijkomende functionaliteit zoals propriëtaire spellingcontrole, extra sjablonen,
afbeeldingen, een database, extra configuratietools,... Daarnaast levert Sun ook
ondersteuning op het StarOffice-pakket en is er degelijke documentatie. In tegenstelling tot
OpenOffice is StarOffice evenwel niet gratis (60 €).

OpenOffice is niet het enige vrije bureauticapakket. Onder de grafische gebruikersinterface
KDE is KOffice beschikbaar. AbiWord is dan weer een cross-platform tekstverwerker. In
wetenschappelijke kringen is al jaren Te��(uitspraak: tech) een belangrijk hulpmiddel voor
het schrijven van publicaties met veel formules. Tekst en opmaak worden tezamen in één
document getypt en uiteindelijk omgezet naar een resultaatbestand in het Postscript-formaat.
De manier van schrijven is echter moeilijk voor een beginner. Met dat doel zijn er een aantal
grafische editors geschreven die het gemakkelijker maken voor de gebruiker. Een populaire
editor is bijvoorbeeld Ly��(uitspraak: liech).

Er zijn ook OSS-alternatieven voor propriëtaire Internetbrowsers zoals Internet Explorer en
Opera. De grootste tegenhanger is Mozilla (een project afkomstig van Netscape). Mozilla is
intussen uitgegroeid tot een volwaardige en snelle browser. Er zijn een aantal varianten die
gebaseerd zijn op de Mozilla-kern (Gecko), zoals Firefox en Galeon (een webbrowser voor
de Gnome-omgeving). In een KDE-omgeving is er Konqueror. Deze vormt ook de basis
voor Safari, de webbrowser onder MacOS X.

Op het gebied van mailclients bestaat er een degelijk alternatief voor Microsoft Outlook en
Lotus Notes, namelijk Evolution van Ximian. Dit pakket is momenteel enkel geschikt voor
Linux-systemen met de Gnome-omgeving.

Beeldverwerking kan dan weer met het pakket Gimp. Het biedt gelijkaardige
functionaliteiten als Adobe Photoshop. Op het gebied van multimedia bestaan er ook vele
spelers zoals Xine. Er is zelfs een open source audioformaat, nl. Ogg-vorbis. Dit formaat is
niet onderhevig aan patenten en kan vrij gebruikt worden.

Als we het hebben over OSS op de alledaagse desktop, zijn er verschillende mogelijkheden:
de pure OSS-desktop of een hybride desktop.

Een pure OSS-desktop is bijvoorbeeld een Linux-besturingssysteem met Gnome als
grafische omgeving, Mozilla als Internetbrowser, OpenOffice als bureauticapakket en
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Ximian Evolution als mailclient. Er zijn een aantal projecten aan de gang om een compleet
functionele Linux-gebaseerde desktop aan te bieden. Commerciële distributies van Suse
(Linux Desktop), Red Hat (Professional Workstation), Xandros (Xandros Desktop), ...
hebben tot doel de gewone pc te veroveren. Er zijn ook enkele gratis OSS-desktop-
initiatieven aan de gang zoals Userlinux en een Desktop Linux van het OSDL (Open Source
Development Lab). Veel van deze initiatieven komen dicht bij het doel om bijvoorbeeld
Microsoft Windows te vervangen, zij het dat er nog wat functionaliteit ontbreekt.

De hybride optie is evenwel ook zeer interessant. Zo kan bijvoorbeeld Windows als
besturingssysteem behouden worden maar wordt er overgeschakeld op OpenOffice als
bureauticapakket.

Een misschien vreemde combinatie is Linux met Microsoft Office of andere Windows-
georiënteerde software. Dit wordt mogelijk gemaakt door een emulator die de Windows-
API2's aanbiedt aan Windows-toepassingen. Het OSS-project Wine is zo een Windows-
emulator. CodeWeavers CrossOver Office is hiervan een commerciële spin-off die het
mogelijk maakt om standaard Windowstoepassingen (Microsoft Office, Outlook, Lotus
Notes) op een eenvoudige wijze te laten werken onder Linux.

3.6. Databases
Er bestaan een aantal degelijke OSS-implementaties van relationele databases.

MySQL is een populaire snelle relationele database met een zeer actieve community. Het
product ondersteunt momenteel sommige geavanceerde functionaliteiten niet zoals two-
phase-commit. Het pakket maakt deel uit van LAMP, een open source web platform
gebaseerd op Linux, Apache, MySQL en Perl/PHP/Python. MySQL kan onder verschillende
licenties verkregen worden naargelang het toepassingsgebied. 

Softwareproducent SAP had een eigen databaseproduct (SAPDB) dat nu onder de nieuwe
naam MaxDB is toevertrouwd aan de MySQL-gemeenschap. Deze database ondersteunt alle
nodige functionaliteit en is in staat om missiekritieke databases te bevatten. MaxDB zal
verder evolueren onder de MySQL-noemer.

Naast MySQL is er ook PostgreSQL. Deze database bevat meer features dan MySQL. De
keuze voor MySQL of PostgreSQL heeft al tot vele verhitte debatten geleid. Beide
databases zijn zeker bruikbaar.

Op het gebied van directory servers is er ook een open source alternatief, nl. OpenLdap. Het
pakket mist wel wat geavanceerde functionaliteit en is niet makkelijk te beheren.

3.7. Bedrijfssoftware
Open Source Software was vroeger vooral het terrein van enthousiastelingen die software
voor zichzelf schreven die meestal gericht was op Internet-gerelateerde materies. Dit is de
reden waarom bedrijfssoftware zoals ERP- en CRM-pakketten vrijwel niet voorkomen in de
open source wereld. Er komt evenwel verandering in met hier en daar enkele initiatieven
zoals Compière, GNUe (GNU Enterprise, eerder een verzameling van pakketten) en OfBiz.
Deze pakketten zijn momenteel nog zeer beperkt in functionaliteit.

Er is evenwel een trend om de vele commerciële bedrijfspakketten, zoals bijvoorbeeld
pakketten van SAP, Oracle, ... beschikbaar te maken voor het Linux-besturingssysteem. 

Wat content management betreft, spitst men zich vooral toe op het website content
management. Gekende namen zijn Midgard (gebaseerd op PHP), OpenCMS, Apache Lenya,
Zope CFM/Plone, ...

                                                     
2 Application Programming Interface
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4. Gratis is beter?

Vele discussies over het gebruik van OSS zijn soms bijna van een religieuze aard. Hevige
voor- en tegenstanders gebruiken de meest waanzinnige argumenten om toch maar hun
standpunt te verdedigen, zoals ‘Microsoft is des duivels’ aan de ene kant en ‘open source
software is on-Amerikaans’ aan de andere kant.

De discussie 'open source software of niet' is even zinvol als 'commerciële software of niet'.
Beide kunnen zonder problemen door elkaar gebruikt worden. Het punt is dat veel OSS-
pakketten een goede keuze kunnen zijn. 

In elk project of elke softwareaankoop moet er eerst bepaald worden welke de functionele
vereisten zijn. Elk pakket (OSS of niet) dat voldoet aan deze vereisten, moet opgenomen
worden in de verdere evaluatie. De aankoop van een softwarepakket vormt soms maar een
klein gedeelte van de totale kost om het pakket te ontplooien, beheren, onderhouden en aan
te passen binnen de organisatie. Het feit dat het pakket gratis is, doet soms weinig ter zake. 

De verder genoemde voor- en nadelen zijn niet toepasbaar op elk product. Voor elk pakket
apart moet er bekeken worden welke factoren het meest doorwegen.

4.1. Voordelen
In de volgende paragrafen worden kort de meest genoemde voordelen besproken.

Kostprijs
Zoals al eerder vermeld is de aankoop van een OSS kosteloos. Dit laat toe om het pakket op
meerdere plaatsen te gebruiken zonder bijkomende licentiekosten. Een bijkomend voordeel
is dat het pakket makkelijker kan getest worden aangezien het vrij verkrijgbaar is.

Aangezien de software vrij verkrijgbaar is, is het aanbod van ondersteuning door derde
partijen onderhevig aan het marktprincipe. Dit kan de prijs drukken. Het aanbod op de
markt speelt hier uiteraard ook een rol: als er weinig kennis over bestaat, zal de
ondersteuning meer kosten.

In sommige gevallen kan een OSS-pakket met een gelijkaardige functionaliteit als een
commercieel pakket een serieuze besparing opleveren. Voor Java-ontwikkelaars werd reeds
het voorbeeld van Eclipse aangehaald. Een Jbuilder-licentie kost immers al snel 800 € per
gebruiker.

OpenOffice als vervanger van Microsoft Office wordt ook meer en meer naar voor
geschoven. Het pakket is gratis en is zeker geschikt voor mensen die geen gebruikmaken
van specifieke MS-Office-functionaliteit. Op deze manier kan het aantal MS-Office-
licenties beperkt worden tot de mensen die het pakket echt nodig hebben. Deze besparing
kan fors oplopen als je weet dat een typische MS-Office-licentie ongeveer 400 € kost met
bijkomende onderhoudskosten van ongeveer 30 % per jaar. Indien voor StarOffice gekozen
wordt, is er ook een sterk gereduceerde kostprijs (60 €) voor iets meer functionaliteit in
vergelijking met OpenOffice en ondersteuning van Sun.

De licentiekostprijs is evenwel niet de enige factor die meespeelt. Er moet rekening
gehouden worden met andere kosten zoals eventuele migratiekosten, aanpassingen,
omscholing van het personeel, ondersteuningscontracten,...
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Open standaarden
In een overheidscontext zijn open standaarden zeer belangrijk. Dit resulteert in een goede
interoperabiliteit tussen burgers, bedrijven en de overheidsdiensten.

Veel propriëtaire softwarepakketten hanteren eigen formaten voor bijvoorbeeld opslag van
gegevens. Door het marktoverwicht van sommige producenten wordt dit propriëtair formaat
een de-facto-standaard. Deze standaarden kunnen onderhevig zijn aan patenten, zodat ze
niet zomaar (gratis) kunnen gebruikt worden. Vele commerciële pakketten houden zich
evenwel ook aan bestaande open standaarden.

De broncode bij OSS is beschikbaar, waardoor de gebruikte protocollen en mechanismen
zichtbaar en open zijn. De openheid van het creatieproces van OSS geeft ook aanleiding tot
open standaarden.

Interoperabiliteit
De beschikbaarheid van de broncode laat toe om makkelijker met het pakket te integreren.
De gebruikte mechanismen zijn immers vrij beschikbaar.  

Indien met open standaarden wordt gewerkt, heeft dit ook een betere interoperabiliteit tot
gevolg.

Geen afhankelijkheid van één leverancier
Dit is een aspect dat samengaat met het gebruik van open standaarden. Bij een
softwarepakket met propriëtaire standaarden ben je in veel gevallen verplicht het pakket te
blijven volgen. Het gevolg hiervan is vendor lock-in, of complete afhankelijkheid van één
bepaalde softwareproducent. Als de producent een sterk marktoverwicht heeft, wordt deze
afhankelijkheid nog versterkt.

Betrouwbare en veilige code
Het ontwikkelproces van OSS gebeurt via het 'vele-ogen'-principe. Indien er veel
ontwikkelaars betrokken zijn bij het project, kunnen die elkaar controleren en verbeteren,
wat betrouwbare code moet opleveren. Om dit te ondersteunen, zullen de verschillende
versies en verbeteringen elkaar snel opvolgen. Dit resulteert uiteindelijk in een zeer stabiel
en redelijk foutvrij product. Het aantal defecten per lijn broncode is in veel gevallen een
stuk lager dan in propriëtaire software.

Eventuele veiligheidsproblemen in de software kunnen sneller aan het licht komen en
worden sneller opgevolgd. Dit in tegenstelling tot sommige propriëtaire pakketten die
'security through obscurity' hanteren, men weet niet hoe het pakket intern werkt en dus kan
men geen misbruik maken van bepaalde problemen. Echte veiligheid bereik je niet door
softwaredefecten te verbergen.

Het is evenwel niet omdat het OSS betreft, dat het daarom veilig is. Dit hangt af van een
aantal factoren zoals de organisatie binnen de community, het aantal ontwikkelaars die
meewerken, ... Bij het gebruik van een OSS-project dient men deze elementen na te gaan
door o.a. in de nieuwsgroepen en mailinglijsten van het project te gaan kijken.
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Toegang tot de broncode
De vrije toegang tot de broncode heeft soms als voordeel dat men zelf de code kan
controleren op eventuele problemen. Men heeft ook de mogelijkheid om de code te wijzigen
en aan te passen aan specifieke noden. In veel gevallen levert dit slechts een beperkt
voordeel.

Brede platformondersteuning
Populaire projecten worden al snel uitgebracht voor verschillende besturingssystemen en
hardwareplatforms.

4.2. Nadelen
Er zijn enkele factoren die een gevaar kunnen inhouden bij het gebruik van OSS.

Interne kennis
De invoering van een OSS-pakket vereist de nodige competenties. Sommige pakketten
hebben een steile leercurve, zij het soms wegens een gebrek aan documentatie. De
flexibiliteit en complexiteit van het product dienen tegen elkaar afgewogen te worden. OSS
is echter geen synoniem voor ingewikkelde software.

Ondersteuning
Dit is veruit het meest genoemde nadeel van OSS. Als er een OSS-pakket wordt gebruikt,
dan is er geen ondersteuning. Een groot deel van de ondersteuning bij de invoering en het
gebruik van een OSS-pakket komt vanuit de community rond het pakket. Dit betekent dat
antwoorden op problemen meestal te vinden zijn in de vele websites, mailinglijsten en
nieuwsfora van het project. Er is echter geen onderhoudscontract met de mensen van het
project. In situaties waarbij een snelle respons noodzakelijk is, is er geen uniek contactpunt.
De vereiste van een end-to-end-verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zal
noodzakelijk zijn voor softwarepakketten die in een kritieke context worden gebruikt.

Er zijn echter meer en meer bedrijven die onderhoudscontracten leveren op een aantal open
source producten om dit probleem te verhelpen. Sommige OSS-projecten leveren ook
betalende diensten parallel aan het product om de nodige ondersteuning te bieden.

Integratie met de bestaande omgeving
Een omgeving die sterk gebaseerd is op software van één bepaalde softwareproducent, kan
soms moeilijk integreren met OSS-software. Hou er rekening mee dat de invoering ervan
migratieproblemen met zich mee kan brengen.

Een goed voorbeeld is het gebruik van Microsoft Office. Als het pakket wordt behouden
voor specifiek gebruik, dan dient het OSS-pakket degelijke mogelijkheden te hebben voor
het importeren en exporteren van de gangbare Office-formaten. In OpenOffice lukt dit
bijvoorbeeld vrij goed.
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Aansprakelijkheid
Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk als er problemen zijn met de software? 

Wat het falen van de software betreft, is er in eerste instantie geen mogelijkheid om dit te
verhalen op de omliggende softwaregemeenschap. De gebruiker van de software is op
zichzelf aangewezen. Derde partijen waarmee een contract kan worden afgesloten, kunnen
hier evenwel een uitkomst bieden.

Het gebruik van gepatenteerde code in een open source project is een ander probleem.
Indien een ontwikkelaar deze code in de broncode stopt zonder dat iemand het merkt, kan
dit zware gevolgen hebben. Dit kwam recent tot uiting in het proces dat het bedrijf SCO
heeft aangespannen tegen IBM en Novell. SCO beschuldigt IBM onder andere van inbreuk
op de copyright-wetgeving. IBM zou stukken van Unix-code in Linux hebben gestoken.
SCO zegt echter nog altijd de rechten te hebben op de Unix-code. Het gaat hier over een
complexe zaak, want de rechten op Unix zijn in de loop der jaren wel een paar maal van
eigenaar veranderd en SCO heeft zelf een tijdje een Linux-distributie verdeeld. Er wordt
momenteel een bedrag van 5 miljard dollar gevraagd aan IBM. Deze zaak heeft sterke
uitlopers in de Linux-wereld, als zou blijken dat SCO inderdaad de rechten bezit op code die
aanwezig is in de Linux-kernel. SCO is intussen gestart met een aantal grote Linux-
gebruikers te vervolgen ([13]). De roep vanuit de verdediging is dan ook dat SCO de
bewuste codefragmenten dient te tonen als bewijsmateriaal, maar zover is het nog niet
gekomen. Enkele grote Linux-spelers hebben een fonds opgericht om eventuele schadeclaims
te kunnen opvangen, maar de meeste zijn er redelijk gerust in dat SCO aan het kortste eind zal
trekken. Het proces kan echter nog een tijdje aanslepen, het wordt dus nog afwachten.

Het controleproces binnen een OSS-project zelf zou de meeste problemen moeten opvangen
(afhankelijk van het aantal betrokken ontwikkelaars). Bij een 'closed-source'-pakket is de
situatie ook niet altijd duidelijk, de meeste licentieovereenkomsten zijn zo ingewikkeld en
zitten vol achterpoortjes welke het moeilijk maken om een duidelijke uitspraak te kunnen
doen bij eventuele problemen.

Niet ‘out-of-the-box’
Afhankelijk van het gebruikte pakket kan het zijn dat er aanzienlijke wijzigingen moeten
gebeuren om het bruikbaar te maken voor het beoogde doel. Dit hangt uiteraard af van de
context waarin men het product wenst te gebruiken.

Totale kostprijs
Zoals reeds vermeld vormen de aankoopkosten slechts een fractie van de totale kosten om
een softwarepakket in te voeren. De totale kostprijs (TCO3) om een pakket in te voeren, kan
een veelvoud zijn van de originele kostprijs. In het geval van gratis software zijn dit
verborgen kosten. Mogelijke kosten zijn verbonden met 

�  Ondersteuning van een derde partij;
�  Migratiekosten;
�  Bijkomende opleidingen voor IT-personeel en de eindgebruikers.

Continuïteit
Vaak stelt men zich vragen bij de continuïteit van vrije software. Als de groep
ontwikkelaars er de brui aan geeft, zal het pakket niet verder evolueren en zal de
gemeenschap eromheen verdwijnen. Dit is even geldig voor softwarebedrijven die failliet
gaan of overgenomen worden.

                                                     
3 Total Cost of Ownership
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5. OSS en de overheid

Op overheidsvlak zijn er in verschillende landen initiatieven tot promotie van OSS. Hier en
daar wil men zelfs overgaan tot het verplichten van vrije software bij de aanschaf van een
pakket. Bij het gebruik van OSS in een overheidscontext dienen een aantal criteria
overlopen te worden.

5.1. Politieke aspecten
Op het politieke front is er veel activiteit rond het gebruik van OSS. In verschillende landen
wordt er geopteerd voor vrije software. Het wordt dan vooral gezien als een goedkoop en
geldig alternatief tegen het monopolie van Microsoft. Recent heeft bijvoorbeeld de Chinese
overheid gekozen voor een Linux-gebaseerde desktop (Java Desktop System) van Sun
Microsystems in plaats van Microsoft Windows. Er zijn gelijkaardige initiatieven aan de
gang in vele ontwikkelingslanden maar ook in Europa. 

Vorig jaar was er in het Brussels Gewest een voorstel om OSS op te leggen in de
administratie. In alle openbare aanbestedingen zou OSS de voorkeur moeten krijgen. Dit
voorstel is door de Raad van State nietig verklaard omdat de Cocof4 niet de nodige
bevoegdheid heeft om technische specificaties op te leggen bij openbare aanbestedingen. Op
4 november 2003 werd er dan toch een niet-bindende resolutie ter bevordering van het
gebruik van software met publieke broncode aanvaard.

De politieke partij Spirit lanceerde begin dit jaar een uitgebreide mediacampagne voor vrije
software met als slogan « Bill, open your gates » ([14]). Deze campagne lijkt meer gericht
tegen het monopolie van Microsoft. Spirit zegt onder meer dat het onderwijs fungeert als
een opleidingsinstituut voor Microsoft.

Op Europees vlak is er binnen de Europese Commissie het IDA Open Source Observatory
([15]) dat zich ook over OSS buigt. Zo zijn er onder andere de “Open Source Migration
Guidelines” die in detail de migratiemogelijkheden bespreken per type softwarepakket.

Aangezien OSS gratis is, zou dit ook een manier kunnen zijn om de vaak genoemde digitale
kloof te dichten. Iedereen kan deze software zonder problemen gebruiken. Men moet
natuurlijk wel nog altijd over een computer beschikken. 

Het gebruik van vrije software zou volgens velen een positieve invloed hebben op de lokale
markt. Aangezien het niet één enkel internationaal bedrijf is dat het product levert, kunnen
diverse lokale spelers de nodige competenties opbouwen en de nodige ondersteuning
leveren.

5.2. Wanneer gebruiken?

Eigen ontwikkelingen
Het gebruik van OSS-broncode in eigen projecten moet geval per geval bekeken worden.
De impact op het project is afhankelijk van het type licentie en de manier van gebruik van
deze OSS-code. Als er bijvoorbeeld pure broncode onder GPL-licentie in een project
gebruikt wordt, is de code van het hele project ook onderhevig aan de GPL. 

Men kan er ook voor kiezen om eventuele wijzigingen aan een code van een OSS-project bij
te dragen aan het project. De wijzigingen kunnen dan opgenomen worden in het project en
zorgen ervoor dat er geen divergentie ontstaat tussen de gebruikte code en de code binnen
het project.

                                                     
4 Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Er moet natuurlijk over gewaakt worden of de gebruikte code correct functioneert. Bekijk
eerst de nodige documentatie en test de code voldoende om de bruikbaarheid te bepalen.

Bij het ontwikkelen van eigen code zijn er zoals vermeld in paragraaf 3.4 vele beschikbare
tools. In het geval van Java-ontwikkelingen zorgt het gebruik van OSS-ontwikkel-
omgevingen en omringende hulpmiddelen voor een krachtige en efficiënte ontwikkel-
omgeving voor het gros van de ontwikkelaars. Binnen de overheid wordt er al sterk gebruik-
gemaakt van de vermelde tools.

Software gebruiken
Zoals uit het softwareoverzicht blijkt, is er een ruime keuze van OSS op vele vlakken. OSS
is zeker een valabel en in veel gevallen kostenbesparend alternatief. 

Let er wel op dat het gebruik van gratis softwarepakketten gecoördineerd dient te gebeuren.
Het is niet omdat deze pakketten gratis te downloaden zijn, dat om het even wie gelijk welk
pakket mag installeren. Dit zou alleen maar resulteren in softwarechaos. Een duidelijke en
gecoördineerde keuze van een OSS-pakket kan net zoals de keuze van een commercieel
pakket gebeuren. 

Voor alle vrije software die in aanmerking komt, moeten er een aantal dingen worden
nagegaan:

� Voldoet dit pakket aan de behoeften?

Het pakket kan op voorhand getest worden. Er moet dan worden nagegaan of het voldoet
aan de behoeften en of bepaalde problemen kunnen opgevangen worden.

� Is er nog veel activiteit rond dit pakket?

Dit kan nagegaan worden door te kijken of er in de mailinglijsten en de nieuwsgroepen
rond dit project nog veel gecommuniceerd wordt. De uitgavecycli van het product geven
ook een duidelijke indicatie.

� Bestaat er documentatie?

Veel OSS-pakketten hebben geen uitgebreide documentatie. De grotere OSS-projecten
leveren echter grote inspanningen om dit te verbeteren. 

� Is de software makkelijk te installeren?

� Wat zijn de ondersteuningsmogelijkheden?

Naast de support die vanuit de gemeenschap rond dit project komt (nieuwsfora,
mailinglijsten, documentatie), bieden sommige derde partijen ondersteuningscontracten.

� Wat is de roadmap van dit product?

Dit is een duidelijke indicatie of het project een toekomstvisie heeft.

� Bestaat er kennis in huis om dit pakket te beheren?

Elk nieuw pakket vraagt uiteraard de juiste mensen om het te beheren. Is de leercurve
niet te steil?

Binnen de overheid wordt reeds sterk gebruikgemaakt van vrije software in de
infrastructuur, zoals bijvoorbeeld Apache als component voor het Portaal van de Sociale
Zekerheid, Eclipse als Java-IDE, Linux als besturingssysteem, …
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6. Besluit 

Vrije software in al zijn vormen is reeds aanwezig in specifieke domeinen zoals de infrastructuur
en softwareontwikkeling. Op andere domeinen is hij aan een sterke opmars bezig. 

Binnen de overheid wint OSS aan belang, gezien het vrije en open karakter. De keuze voor
open source of commerciële software is echter geen of/of-keuze maar een en/en-keuze. In
sommige gevallen is OSS beter, in andere gevallen niet. Het is alleszins een valabel
alternatief met een ruime keuze van besturingssystemen tot bureauticasoftware. Net zoals
bij elke softwareaanschaf dienen de verschillende voor- en nadelen ten opzichte van elkaar
afgewogen te worden. 

Er is een sterke interesse vanuit grote commerciële bedrijven om bepaalde projecten te
steunen door eigen ontwikkelaars te laten meewerken. Er schuilt echter een gevaar in een te
grote invloed van één bepaald bedrijf dat het project op deze wijze kan sturen. Het is
belangrijk dat de gemeenschap rond het project de lijn blijft uitzetten. De toekomst zal
uitwijzen of het OSS-model op termijn realistisch blijft. Andere bedrijven, zoals Microsoft,
voelen de sterke invloed van vrije software op hun marktpositie en komen in het verweer,
door bijvoorbeeld hun prijszetting te wijzigen of zelfs langzaam deel te nemen aan het OSS-
proces. De komende jaren zullen bepalend zijn voor de toekomst van vrije software.

Tot slot: deze Techno kwam tot stand met behulp van OpenOffice én Microsoft Office voor
de verdere afwerking.
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Interessante open source websites
Free Software Foundation, GNU www.fsf.org
Open Source Initiative www.opensource.org
OSS/FS References www.dwheeler.com/oss_fs_refs.html

Websites met lijsten van vrije software
Sourceforge.net www.sourceforge.net
Freshmeat www.freshmeat.net
Open source directory www.osdir.com
Free software directory www.gnu.org/directory
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